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Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
De filmverzekering dekt op elk moment alle specifieke risico’s die kunnen optreden bij het maken van een film.. Het verzekeringscontract 
bestaat uit de algemene en bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben 
op de algemene voorwaarden. 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 
✓ Vertraging , onderbreking, stopzetting van het filmen of van 

de opnamen: terugbetaling van de kosten ten gevolge van 

de afwezigheid van een noodzakelijk persoon voor de 

opname van de film, onbruikbaarheid van de plaats van de 

opname, materiaal, decor, kostuums en accessoires. 

✓ Schade aan het materiaal, decor, kostuums en accessoires: 

dekking van de schade aan het geleende of gehuurde 

materiaal, tenlasteneming van de bijkomende kosten voor 

de huur van vervangingsmateriaal, dekking van de 

herstellingskosten of van de terugbetaling bij verdwijning, 

vernietiging of beschadiging van het decor, de kostuums en 

accessoires.   

✓ Negatieven en videodragers: terugbetaling van de 

herstellingskosten van de negatieven of videodragers die 

beschadigd werden ten gevolge van een gebeurtenis 

waardoor ze onbruikbaar zijn tijdens en/of na de opnamen. 

✓ Burgerlijke aansprakelijkheid : burgerlijks aansprakelijkheid 

van de regisseur/producent voor de schade veroorzaakt aan 

derden tijdens opname, de opbouw en de afbraak., schade 

aan gehuurde of geleende gebouwen (met inbegrip van de 

inhoud) gebruikt voor de opname.   

✓ Persoonlijke ongevallenverzekering: dekking op maat 

(overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid 

en medische kosten) voor de acteurs, het personeel, de 

figurante, enz. 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
X Geldelijke of materiële verliezen die veroorzaakt worden 

door: burgeroorlog, buitenlandse oorlog, oproep, opstand, 
volksopstand arbeidsgeschillen of stakingen; daden van 
terrorisme of sabotage; ontploffing, vrijkomen van warmte, 
radioactieve straling; beslag, verbeurdverklaring, 
inbezitneming, inhouding of vernietiging op bevel van een 
overheidsinstantie of regering van de studio’s, materieel, 
filmnegatieven, videodragers, geluidsbanden en andere 
apparaten die nodig zijn voor de realisatie van het 
audiovisueel document;  niet- inachtneming van de 
voorschriften inzake douane of sanitaire controle; 
bodemverschuiving of –verzakking, aardbeving, 
vulkaanuitbarstingen, vloedgolven, orkanen, stormen, 
windhozen, tornado’s, wervelstormen, overstromingen en 
alle natuurverschijnselen van catastrofale aardetornado’s, 
wervelstormen, overstromingen en alle natuurverschijnselen 
van catastrofale aard; opzettelijke fout van de verzekerde 
wanneer de waarborg uitwerking heeft buiten België, 
Frankrijk of andere landen vermeld en aanvaard in de 
bijzonder voorwaarden. 

X Indirecte schade zoals inkomstenverlies, commerciële of 
artistieke schade, ontwaarding, winstderving.  

X Geldelijke of materiële verliezen voortvloeiende uit: een fout 

in de leiding of vertraging toe te rekenen aan verzekerde 

indien vaststaat dat hij niet de nodige maatregelen heeft 

genomen voor de goede aanvoer van de goederen die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het audiovisueel 

document; een onverschoonbare fout van de verzekerde of 

gelijk welk ander persoon die voor hem de leiding waarneemt, 

bij het hanteren, het gebruik of de bewaking van de nodige 

goederen voor de realisatie van het audiovisueel document. 

X Iedere blootstelling van de drager aan magnetische of 

elektrische velden, X-stralen of radioactieve stralen. 

X Iedere schade die verband houdt met een verborgen gebrek 

van de drager en dit enkel indien het materiaal niet werd 

getest vooraleer het in gebruik werd genomen.  

X Specifieke uitsluitingen dewelke vermeld worden in de 

bijzondere bedingen bij de algemene voorwaarden.  
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 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 De vrijstellingen die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.  
 De verzekerde risico’s worden telkens beperkt tot de maximumbedragen die vermeld worden in de bijzondere 

voorwaarden. 

 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ In alle landen zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- U bent verplicht om bij het sluiten van het contract nauwkeurig alle u bekende omstandigheden mee te delen die het mogelijk 

maken het risico te beoordelen op basis van het door de verzekeraar voorgelegde en door de verzekeringnemer te 

ondertekenen verzekeringsvoorstel. 

- U bent verplicht de wijzigingen van de omstandigheden opgetekend in het verzekeringsvoorstel of in de bijzondere 

voorwaarden, per aangetekende brief aan de verzekeraar mee te delen. 

- Geen daden te stellen die de indeplaatsstelling onmogelijk maken voor de verzekeraar ná schadegeval 

- Bij schade, dient u de aangifteprocedure uit artikel 10 van de algemene voorwaarden te volgen. Tevens bent u verplicht om 

de aangeduide expert op de hoogte brengen, teneinde met zijn goedkeuring de nodige maatregelen te nemen om te kunnen 

beginnen of doorgaan met de opnames van het audiovisueel document of scènes te kunnen herbeginnen en  de aangeduide 

adviserend geneesheer te verwittigen in geval van ziekte of ongeval van een van de aangeduide personen en bij de 

schadeaangifte een medisch attest voegen dat de aard en vermoedelijke duur van de lichamelijke ongeschiktheid van de 

betrokkene preciseert.  

- U bent verplicht zich te houden aan de normen die door de bevoegde organismen in de audiovisuele sector vastgesteld zijn 

en  de beeld-, geluids- en/of opnameapparatuur en het audiovisueel document te onderwerpen aan de gebruikelijke testen in 

het vak. 

- U dient de premie te betalen. 
 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  
U hebt de verplichting om de premie te betalen op de vervaldag die vermeld staat in de bijzonder voorwaarden van het 
contract  en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  
De begindatum en de duurtijd van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De dekking vindt ten 
vroegste aanvang om 12 uur ’s middags de dag na de betaling van de eerste premie. Het contract wordt afgesloten voor de 
duur bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
Het contract kan worden opgezegd vóór zijn einddatum in de volgende gevallen: bij vermindering van het risico, als de 

verzekeraar weigert een overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan; bij opzegging door de verzekeraar van 

een ander contract van de verzekerde ná een schadegeval; in geval van totaalverlies of eigendomsoverdracht van de 

goederen die dienen voor de realisatie van het audiovisueel document. Het contract kan worden opgezegd bij een ter post 

aangetekende brief, bij gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

 


